Zapisnik skupščine SZPHO 2017,
predavalnica stavbe C Onkološki inštitut,
29.1.2018 ob 17:00 uri
Ob 17:00 uri predsednica SZPHO Maja Ebert Moltara (MEM) otvori skupščino. Od članov UO
so prisotni še: Mateja Lopuh (ML), Srdjan Mančić (SM) ter Darja Žnidaršič (DŽ). Za
predsednika skupščine se določi Srdjana Mančiča, zapisnikar je Darja Žnidaršič, overovitelj
zapisnika pa Mateja Lopuh. MEM razloži potek skupščine.
Po statutu SZPHO predsednica prešteje prisotne, ugotovimo prisotnost manj kot polovice
članov z volilno pravico (17 prisotnih – 10 zdravnikov z volilno pravico, 7pridruženih članov).
Skupščina se začne s predavanjem mag. Jureta Levarja, Duhovna oskrba v paliativni oskrbi
ter se nadaljuje z 2.delom skupščine z naslednjim sprejetim dnevnim redom:

1. Letno poročilo SZPHO za leto 2017
2. Finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora
3. Predlog aktivnosti za leto 2018
4. Razno

Ad 1. Predsednica MEM poda letno poročilo o delu SZPHO. SZPHO šteje 358 članov (127
zdravnikov, 131 pridruženih članov). Na novo se je v letu 2017 včlanilo 138 članov. MEM
predstavi člane upravnega odbora (UO) SZPHO v letu 2017: predsednica Maja Ebert Moltara,
podpredsednica Mateja Lopuh, tajnica Darja Žnidaršič, blagajnik Srdjan Mančić, ostali člani:
Erika Zelko, Andrej Žist, Ninna Kozorog. V nadzornem odboru so Stanislav Malačič, Nevenka
Krčevski Skvarč in Barbara Kosmina Štefančič. V letu 2017 je bilo 7 srečanj upravnega
odbora (04.01.;02.02.;08.03.; 20.4.; 29.05.; 06.09.; 18.12.).
MEM predstavi osnovne principe delovanja SZPHO s strokovno in laično javnostjo.
60-urna dodatna znanja Korak za korakom. V letu 2017 sta bili izvedeni dve šoli ( Maribor in
Izola). Trenutno poteka 13.šola v Ljubljani. V septembru je bil organiziran delovnomotivacijski vikend za predavatelje šole. Poudarjen je bil pomen strokovnosti ter poenotenja
predavanih vsebin, terminologije. Določeno je bilo idealno število udeležencev ( 25,
kurikulum, potek izpita (po uspešno opravljenem pisnem delu izpita sledi še ustni zagovor).
Narejena je nova celostna podoba materialov za slušatelje ter reklamne zgibanke. Urejen je
dostop do e-vsebin na spletu. V začetku leta 2017 je bila izvedena šola v Mariboru (34
udeležencev), jeseni pa šola v Izoli ( 27 udeležencev). Izpit je potekal 9.1. (17 prijavljenih) ter
12.6.( 3 prijavljeni).

Predviden lokoregionalni posvet Gradimo mostove k ljudem v Novem mestu ni bil izveden.
Namen teh posvetov je povabiti vse izvajalce paliativne oskrbe na vseh nivojih v določeni
regiji, jih povezati ter ugotoviti kaj lahko naredijo, da se bo paliativna oskrba na njihovem
področju izboljšala.
Tematski posvet Na stičišču se izvaja vsako drugo leto, zato leta 2017 ni bil izveden.
Naslednji bo organiziran jeseni 2018.
15-urno izobraževanje Obravnava simptomov v paliativni oskrbi je bilo prvič izvedeno v letu
2015 za zdravnike SNMP Ljubljana (20 udeležencev). V letu 2016 se ga je v treh terminih
(7./13.4.; 20./21.4.; 21./22.9) udeležilo 43 zdravnikov ZD Ljubljana. Aprila 2017 smo ga
organizirali skupaj s SZUM; udeležilo se ga je 24 zdravnikov.
Sodelovanje na izobraževanjih drugih združenj združenj/ društev: SZPHO je bil soorganizator
šole EFIC ( European Pain Federation School for Cancer Pain and Palliative Care) ki je
potekala 21. do 25.maja v Mariboru. 4 člani SZPHO so letos vključeni v EUPCA ( European
Palliative Care Academy).
Slovenski kongres paliativne oskrbe je potekal 20. do 21. oktobra v Domus Medicusu v
Ljubljani. Prisotnih je bilo skupno 200 udeležencev: 29 domačih aktivnih, 6 tujih
predavateljev ter 145 ostalih slušateljev (31 zdravnikov, 71 medicinskih sester, 24
udeležencev drugih strok, 4 upokojeni zdravstveni delavci, 7 študentov in 5 predavateljev
KZK). Kongres je podprlo 11 farmacevtskih firm.
Aktualne teme iz paliativne oskrbe predstavljajo nadgradnjo osnovnega znanja
pridobljenega na šoli Korak za korakom. Za udeležence so brezplačne. V letu 2017 so
potekale 8.3. z naslovom Različni obrazi bolečine v paliativni oskrbi. Udeležilo se jih je 120
slušateljev.
V letu 2016 postavljena spletna stran združenja www.szpho.si je leta 2017 imela
zabeleženih 32608 ogledov strani. Največ obiskov ima rubrika Koledar dogodkov.
Stiki z laično javnostjo so potekali predvsem v okviru aktivnosti v povezavi s Svetovnim
dnevom paliativne oskrbe in hospica in programom Metulj. SZPHO je oktobra tudi sodeloval
na posvetu Razmišljanja o vprašanjih ob iztekanju življenja. Posvet je organiziral varuh
človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije. Laični javnosti je
namenjena tudi spletna stran www.paliativnaoskrba.si.
Ad 2. Finančno poročilo je podal blagajnik Srdjan Mančić (SM). Leto 2017 je SZPHO otvorilo
s 27.649,54 EUR. Odhodka je bilo do konca leta 36.142,88 EUR, prihodka pa 58.663,77 EUR.
Stanje na računu SZPHO dne 31.12.2017: 50.170,43 EUR. SM opozori, da še ni 5% preknjižbe
na SZD ( 2.933,15 EUR) za drugo polovico leta 2017 ter, da še niso izvedena izplačila
predavateljem šole Dodatnih znanj Korak za Korakom za leto 2017 (55,00 EUR bruto + potni
stroški 0.37 EUR/ km).
Poročilo nadzornega odbora poda Mateja Lopuh. Pove, da nadzorni odbor v minulem letu,
ni prejel nobenih zahtev za ukrepanje glede poslovanja in delovanja SZPHO. Nadzorni odbor

je bil redno obveščen o sestankih UO in rezultatih teh sestankov, kot tudi dejavnostih
SZPHO. Kot laični nadzorniki pri ogledu finančnega poročila niso ugotavljali pomanjkljivosti.

Ad 3. Predloge aktivnosti SZPHO za leto 2018 poda MEM.
60-urna dodatna znanja Korak za korakom: V letu 2018 načrtujemo tri šole: Januar-marec v
Ljubljani ( prijavljenih 20 udeležencev). April-junij v Dolenjskih Toplicah, oktober- november
v vzhodni Sloveniji. Znani so tudi datumi izpitov ( 18. 6. 2018 in 7.1. 2019).
Lokoregionalni posveti Gradimo mostove k ljudem: Letošnji posvet bo organiziran v
Dolenjskih Toplicah 21.3. MEM pozove vse člane, naj sodelujejo pri organiziranju nadaljnjih
posvetov predvsem v regijah, kjer tega še ni bilo.
15-urno izobraževanje Obravnava simptomov v paliativni oskrbi bo predvideno izvedeno v
ZD v vzhodnem delu Slovenije v aprilu.
Sodelovanje na izobraževanjih drugih združenj /društev: Maja bo v Mariboru ponovno
potekala School for Cancer Pain and Palliative Care, kjer bo sodelovalo tudi naše združenje.
Aktualne teme iz paliativne oskrbe: 7.3. bo potekalo 3.srečanje z naslovom Obrazi demence.
Prijave se že zbirajo na aktualneteme@szpho.si. Program je objavljen na spletni strani
www.szpho.si.
Tematski posvet- Na stičišču poti bo leta 2018ponovno organiziran jeseni. Predvidena tema
bo paliativna oskrba in nefrologija.
Spletna stran www.szpho.si: Za ažurnost strani, predvsem Koledarja dogodkov skrbi g. Željko
Malić. Postavlja pa se tudi stran v angleškem jeziku.
Ad 4. SZPHO se je v letu 2016 pridružil European Association for Palliative care ter postal
njen pravnomočen član. Vsi člani SZPHO imajo na kongresih EAPC znižano kotizacijo, kjer se
lahko prijavijo kot collective member. Članarina za leto 2018 je plačana.

Zapisnik pripravila: Darja Žnidaršič

